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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  13/2023 
Dyrektora MGW w Zabrzu z dnia 7 lutego 2023 r.  

 

Regulamin wydarzenia pn. „Mistrzostwa Śląska Morsów 320 metrów pod ziemią  
– bicie rekordu Polski w największej sztafecie morsów pod ziemią” 

 
1. Regulamin wydarzenia pn. „Mistrzostwa Śląska Morsów 320 metrów pod ziemią – bicie rekordu Polski  

w największej sztafecie morsów pod ziemią” (zwanego dalej Wydarzeniem) wydany jest przez jego 

organizatora – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (zwanego dalej Organizatorem) oraz 

Współorganizatora – Aktywna Regeneracja (zwanego dalej Współorganizatorem).  

2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania Wydarzenia, poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu na którym odbywa się 

wydarzenie wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi. 

3. W ramach Wydarzenia odbywać się będą: 

a) Mistrzostwa Śląska Morsów 320 metrów pod ziemią (zwane dalej Mistrzostwami) 

b) Bicie rekordu Polski w największej sztafecie morsów pod ziemią (zwane dalej Sztafetą) 

4. Celem organizacji Wydarzenia jest popularyzacja bezpiecznego morsowania oraz poznawanie przez 

uczestników reakcji swojego organizmu na niskie temperatury; łączenie  pokoleń poprzez organizację  

wydarzenia dla osób w każdym wieku; przeciwdziałanie nałogom, uzależnieniom i patologiom  poprzez 

wprowadzanie aktywnego  sposobu spędzania  czasu  wolnego; promowanie marki Muzeum Górnictwa 

Węglowego oraz Miasta Zabrze.  

5. Planowany termin i czas trwania Wydarzenia: 22 i 23 kwietnia 2023 roku od godziny 09.00 do godziny 03.00. 

Miejsce Wydarzenia: Kopalnia Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93, poziom 320, strefa K8 (obiekt należący do 

Organizatora). Uczestnicy Wydarzenia przebywają w Strefie K8 w godzinach: 09:00-03.00. 

6. Wstęp na Wydarzenie jest płatny. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata startowa nie może być 

przeniesiona na innego zawodnika. 

7. Czynny udział w Wydarzeniu może wziąć każda pełnoletnia osoba, który pisemnie (podczas rejestracji w dniu 

Wydarzenia) poświadczy co najmniej roczne doświadczenie w morsowaniu (lub certyfikat ze szkoleń: 

Aktywna Regeneracja, Rock Balancing Ice, Valerian Rmanowski, Maciej Szyszka, Martin Petrus, Wim Hof)  

i nie jest pod wpływem alkoholu, leków rozrzedzających krew oraz środków odurzających. 

8. Organizator zabrania wnoszenia na teren wydarzenia napojów własnych, a w szczególności napojów 

alkoholowych. 

9. Bierny udział w Wydarzeniu może wziąć każdy powyżej 6 r.ż. 

10. Mistrzostwa zostaną zorganizowane z podziałem na kategorie: 

a) Kobiety, mężczyźni; 

b) Według masy ciała (w stroju kąpielowym): 
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1) `Kobiety do 64 kg i od 65 kg; 

2) Mężczyźni do 79 kg i od 80 kg; 

11. Uczestnicy Mistrzostw przed rozpoczęcie morsowania poddani zostaną obowiązkowym badaniom 

kontrolnym: pomiar wagi, glukoza, ciśnienie tętnicze. Wskazana jest również gotowość do poddania się  

w dniu wydarzenia badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przeprowadzonym przez 

funkcjonariuszy Policji lub inne osoby wskazane przez organizatora. 

12. Osoby ze stwierdzonymi przeciwskazaniami medycznymi do morsowania nie powinny brać udziału  

w Wydarzeniu. Zakupienie biletu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik wydarzenia jest 

świadomy, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w nim oraz poświadcza, że bierze udział w Wydarzeniu 

na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw, zagrożeń dla zdrowia  

i życia oraz ryzyka wynikającego z charakteru Wydarzenia. Organizator w najszerszym zakresie 

dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności  

za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać za sobą udział w Wydarzeniu 

oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 

13. Zakupienie biletu na wydarzenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych 

osobowych do celów przeprowadzenia Wydarzenia w tym do podania do publicznej wiadomości listy 

startowej, wyników mistrzostw etc; zamieszczenia danych osobowych oraz wizerunku w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów 

mistrzostw; przekazania danych osobowych i zaliczeniu wyników do klasyfikacji Mistrzostw.  

14. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku  

w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez 

Organizatora. 

15. W dniu Wydarzenia każdy jego uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia własnoręcznego podpisu 

pod Kartą Rejestracyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

16. Uczestnicy podczas Wydarzenia zanurzają się w zimnej wodzie (od 1 – 4 stopni Celsjusza) do poziomu szyi, 

ręce są pod wodą (dopuszcza się schronienie pod pachy lub inne miejsce) i będą przebywać w niej do czasu, 

aż: 

a) organizator lub współorganizator podejmie decyzje o przerwaniu rywalizacji; 

b) ratownik medyczny podejmie decyzję o przerwaniu rywalizacji; 

c) sędzia podejmie decyzje o przerwaniu rywalizacji; 

d) uczestnik zrezygnuje z dalszego udziału w rywalizacji; 
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17. Jednym z kryteriów wyjścia z wody będzie temperatura centralna zawodnika. Za minimalną temperaturę 

przyjęto 35°C. Decyzja wymienionych w pkt. 16 osób o przerwaniu rywalizacji, nie podlega dyskusji. 

18. Organizator zabrania prowadzenia na terenie Wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej bez jego autoryzacji. 

19. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie Strefy K8. 

20. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych  

lub innych podobnie działających środków, 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa osobom lub mieniu na terenie Imprezy. 

Organizator (w tym przez Służbę Porządkową) będzie wzywał takie osoby do opuszczenia terenu 

Wydarzenia a osoby naruszające przepisy prawa przekazywał (poprzez Służbę Porządkową) Straży 

Miejskiej lub Policji. 

21.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”; za taką uznaje się zdarzenie 

będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może 

być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: 

warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, 

działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk, 

praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

22. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu, obowiązujących 

przepisów porządkowych a także do poleceń porządkowych Organizatora, które mogą być wydawane przez 

jego przedstawiciela lub Służbę Porządkową. 

23. Osoby niedostosowujące się do regulaminu lub poleceń porządkowych Organizatora będą zobowiązane  

do opuszczenia terenu Wydarzenia.  

24. Osoby naruszające przepisy prawa będą przekazywane Straży Miejskiej lub Policji. 

25. Służba Porządkowa jest uprawniona do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, 

materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, inne niż piwo 

napoje zawierające alkohol, 

c) wydawania poleceń porządkowych, 

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony  

w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb 
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Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia  22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.z 2016 poz. 1432, z późn. zm.), 

e) ujmowania, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

26. Teren Wydarzenia jest monitorowany systemem telewizji przemysłowej CCTV. 

27. Organizator zapewnia Uczestnikom Wydarzenia dostęp do toalet umiejscowionych na Strefie K8. 

28. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy należy zwrócić się do pracownika Służby Porządkowej lub  

do pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w tym: przewodników oraz obsługi punktu 

małej gastronomii. 

29. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

− na stronie internetowej – muzeumgornictwa.pl 

− na terenie Wydarzenia.  

− u organizatora i współorganizatora Wydarzenia.  

30. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

31. Dokonanie zakupu biletu na Wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

Ważne telefony: 

Pogotowie Ratunkowe 999   Straż Pożarna 998     Policja 997   Straż Miejska 986   Numer alarmowy 112 

Organizator: Dyspozytor: 32 271 27 58  wewnętrzny 5500 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia:   

Kamil Gojowy, Dział Sprzedaży i Organizacji Imprez 32 271 27 58  wewnętrzny 2244, tel. kom. 798843766 


